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It<AW AY KILALA
A T MAHAL NG DIYOS
Ito ang pag-aralan - Tungkol sa DIYOS
Ang DIYOS ay may Isang aklat na tmatawag na
Biblia. Sinasabi ng DIYOSang katotohanan tungkol sa Kanya sa BIblia. Ang DIYOSay hindi
nagbabago. Magagawa ng Diyos ang
anuman. Gmawa NIYa ang sanlibutan.
Ang DIYOS ay nasa lahat ng dako at alam
Ntya ang lahat. Ikaw ay nilalang ng DIYOS.
Kilala ka NIya. Mahal ka Niya. Ang DIYOS ay
mabuti. Kapag kilala mo Siya, mamahalm mo SIya.

Mula sa Biblia ang mga salitang ito.
Basahin mong malakas nang 5 ulit.
Ang Diyos ay pag-ibig. Umiibig
tayo sapagkat ang Diyos ang unang
umibig sa atin. 1 Juan 4:16. 19.

MAGAGAWA MO BA ITO?
Isulat ang ."7'g::l
titik na kabuuan ng tamang sagot.
1.

Bakit mahal natm ang DIYOS?
Sapagkat SIya ang u .....•...• u ..•........ atin ..
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Almg aklat ang nagsasabi
tungkol sa Diyos?
Ang B

ng katotohanan

.
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Ito ang mga tamang sagot
l. unang umibig sa 2. Biblia
Ito ba ang mga salitang ismulat mo sa mga puwang?

Sinasabi sa Biblia kung ano ang Diyos.
Guhitan ang lahat ng salita mula sa - hanggang sa - tulad nito:
- Ang DIYOSay hindi nagbabago e
Bago nagkaroon ng sanhbutan,
bago nagkaroon ng
langit at mga ulap, - bago nagkaroon ng araw, buwan, at mga bitum
mayroon nang DIY0:>_

,

Magagawa ng Diyos ang anuman.
Ginawa ng Diyos ang sanlibutan.
Gmawa ng DIYOSang mga bato at mga
bundok. Ginawa ng DIYOSang mga dagat
---=::-. at mga ilog Ginawa ng DIYOSang mga
puno at mga bulaklak. Ginawa ng
~
DIYOSang mga hayop at mga tao.
~
- Ikaw ay nilalang ng DIYos-
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ng Biblia na ang Diyos ay
nasa lahat ng dako.
Ang DIYOSay nasa palibot mo gaya ng
h a n g i n na lyong
mlalanghap.
Hindi mo
nakikita ang
han gin.
Hr n d i mo nakikita ang
DIYOS. Narmmg ka
ng DIYOS.
Ang
DIV~S
ay
makikipag-usap
sa IYO
Ikaw ay ktíala at mahal ng
DIYO~.
Sinasabi

Sinasabi ng Biblia na nalalaman
ang lahat.

ng Diyos

ng DIYOS ang lahat ng gmagawa mo. Nannrng ng DiVoS ang
lahat ng smasabi mo. - Alam ng DiVOS
ang lahat ng innsip mo at nadarama .. Alam ng
DIYOS ang pinakamabuti
para sa IYO. Alam
ng DIYOS ang katotohanan ng lahat ng
bagay. Sinasabi sa IYO ng DIYOS ang
katotohanan sa Biblia.
Nakikita
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Minamahal
ka
ng
Diyos kung paanong ikaw
ay nilikha NIya.
May mga taong may pekas sa
mukha. May mga taong kulot ang
buhok. May mga tao namang unat
ang buhok.

May mga taong pandak at
mataba. May mga taong matangkad
at payat.
Walang anuman ItO.
-Mahal ka ng DIYOSanuman ang anyo mo.
Isulat sa puwang ang lyong pangalan.
Mahal ng DIYOSSI
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Sm asabi
ng Bibha
na
DIYos ay mabuti.

ang

Nais ng DIYoS na matulungan ka Nais ng DIYos na
masaya
at malusog
ka NaJ<; ng
Diyos
na maging matahno
at
malakas ka • Nais ng DIYos na gawin kang
mabait at matulungm
ê

Kapag kilala mo ang Diyos, Siya'y

lyong mamahalin.

Nais ng DIYOS na mahahn

mo Siya kung paanong lkaw ay mahal Niya • Ang mga
arahng ItO ay tutulungan
kang makilala at mahalm
ang DIYOS.•
Ibig mo bang makilala

ang DIYo!>!

Ibig mo bang magIng masaya
Ibig mo bang maging

at malusog?

matalino

Ibig mo bang magIng mabait

.

at malakas?

.

at matulungm?

• Maaan kang makipag-usap
sa DIYos .•
Nanyan sa tabi mo ang DIYos at makikirug sa IYO.
Ang pakikipag-usap
sa DIYos ay pananalangin.
Pag-aralan ang panalanging ItO at sabihin sa DIYos.

Panalangin

:

Ibig kitang makilala, DIYOS.
At mahahn dm , gaya ng pagmamahal Mo sa akm. Kaya tulungan Mo akong matutuhan
ang
mga araling ItO, At gawin
Mo ako ayon sa nais
Mo.
Ngayon, kunin mo ang iyong Ulat ng Estudyante
para
sa MAHAL KA NG DIYOS at gawin ang ipinagagawa
sa
iyo.
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Kunin ang iyong aklat
Kunin ang iyong aklat
na MAHAL KA NG DIYOS.
Basahin ang sulat sa pahina 5.
Pag-aralan ang Aralin 1.
Gawin ang anumang
ipinagagawa sa iyo.

Gawin ang anumang ibig
m:> sa bahaging Kawili-wiling
Gawin. Isulat nang malinaw ang
iyong pangalan at tirahan.
Sagutin ang mga tanong
tungkol sa aralin.

Kung di mo masagot ang
isang tanong, basahin uli ang aralin
sa MAHAL KA NG DIYOS
hanggang makita mo ang sagot.
Saka ito isulat sa
Ulat ng Estudyante.

Pagkatapos mo ng aralin 1
at nasagot ang iyong unang
Ulat ng Estudyante at Eksamin,
ipagpatuloy mo ang Aralin 2
ng MAHAL KA NG DIYOS. Gawin
iyon sa lahat ng mga aralin
gaya ng ginawa mo sa
aralin 1.

PAANO MATATANGGAP

ANG IYONG SERTIPIKO

Pagkatapos mo ng tatlong
aralin, ilagay Ito sa isang
sobre at ipadala sa
In temational Correspondence
Institute. Isulat sa gawing
kahwa ng sobre ang lyong
pangalan at tirahan.

Muling basahin ang mga
pahina ng unang tatlong
aralin sa iyong Ulat
ng Estudyante para matiyak
na nasagot mo nang tama.
Ito ay ilagay sa sobre.

Lagyan ng tamang selyo
ang sobre at ipadala sa amin.
Lalagyan ng marka
ang mga aralin at
ibabalik sa iyo.

Gayon din ~nggawin sa
susunod na mga aralin hanggang
matapos ang kurso.
Pagkatapos niyon, ikaw ay
tatanggap ng sertipiko
Kung ikaw ay nasa. isang klase
sasabihin ng guro ang
nararapat mong gawin
at SIya ang magpapadala
ng mga aralin.
Itago ang pahinang ito at
ang iyong araling minarkahan ,
llakip sa takip ng Ulat ng Estudyante.
Talian ng pisi estambre, o laso kaya.
Masiyahan habang pinag-aaralan ang
MAHAL KA NG DIYOS.

International

Correspondence

Institute

IKAW AY KILALA
AT MAHAL NG DIYOS

KAWILI-WILING

GAWIN

Kulayan ang mga larawan.
Kulayan ang mga batang mula sa Iba't Ibang bansa.

Malinaw na Isulat:

Ang,

pangalan mo

Tirahan. ..
Gulang ..

.
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Babae o Lalaki

Petsa ng ipadala ..................................•.......

~
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Hanapin ang tamang sagot.
Basahm muna ang pangungusap. Pagkatapos, tignan ang talaan ng
mga sahta sa gawmg kanan hanggang makita mo ang salitang dapat
isulat sa puwang. Pagkasulat sa puwang, guhitan ang salita:

1. Ang aklat na nagsasabi sa lYO
ng katotohanan tungkol sa D1YOSay ang Bi~lIa.
2. .
ka ng D1YOSkahit smo ka pa.
3 Ang
ito 'y makatutulong para
makilala mo at ibigin ang D1YOS
4
ang gumawa ng sanlibutan.
5
ng D1YOSna magmg malusog
ka at masaya
6 Ibig ng Diyos na siya'y
mo.
7. Ang D1YOSay mabuti at ibig myang
8. Nasa lahat ng lugar ang Diyos at
, magagawa ang ..
IKAW AY MAKATUrULONG

mga aralin
mahalin
mahal
Nais

anuman
bumuti
Diyos

SA mA.

Ibig kaya ng mga kaibigan mo na mag-aral mtong MAHAL KA NG
DIYOS? Isulat dito ang kanilang pangalan at tirahan. Padadalhan
namm sila ng mga aralm . Gumamit ng ibang papel kung kailangan.

Pangalan ..
Ttrahan ...
Ginawa mo ba ang lahat sa araling ito?

.

Marka
Bibigyan ng
Ibabalik
sa
tumanggap
katanungang
kursong ItO

kaukulang antas ang lyong Papel ng Pagsusulit na Ito at
IYO kalakip
ang susunod na aralin Ikagagalak naming
ng lyong
mga liham
Isulat mo sa amin ang mga
maaaring
maisip mo habang pmaq-aaral an mo ang
IPADALA
ITO SA'
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